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På grund af krigen i eks-Jugoslavien er store grupper af flygtninge kommet til Vesteuropa og har 
søgt om asyl der. De flygtninge, der kom til Danmark, har måttet vente i to til tre år på at få asyl. I 
ventetiden  iværksættes  normalt  ingen  foranstaltninger,  der  peger  fremad  mod  en  forbliven  i 
Danmark, såsom sprogtræning, skolegang, uddannelse eller behandling af psykiske lidelser. Denne 
ventetid i usikkerhed kan antages at være meget belastende for flygtningene. Man kan forestille sig, 
at den opleves som en ny form for traumatisering oven i de ekstreme belastninger, som mange af 
dem har været udsat for tidligere. 

En  australsk  forskergruppe  har  været  optaget  af  disse  spørgsmål  og  undersøgte  derfor  40 
asylansøgere, der kom på en velfærdscenter i Sydney, Australien. 

Det viste sig, at 80% af asylansøgerne havde været udsat for forskellige traumer før ankomsten til 
Australien,  såsom at  have overværet  mord,  at  være blevet  truet  på livet  og at  have oplevet  en 
tvungen  adskillelse  fra  familiemedlemmer.  En  fjerdedel  af  flygtningene  var  blevet  tortureret  i 
hjemlandet. 

35%  af  flygtningene  opfyldte  alle  kravene  til  en  post-traumatisk  stress-forstyrrelse. 
Belastningsniveauet i asylfasen var meget højt, hele 80% af asylansøgerne fortalte, at frygten for at 
blive sendt hjem var et yderst alvorligt problem for dem. Mere end en tredjedel af asylansøgerne 
rapporterede også, at de havde store problemer i forbindelse med forsinkelser i behandlingen af 
deres asyl-ansøgninger; de havde ikke tilladelse til at arbejde; de var bekymrede for deres familier, 
der stadigvæk var hjemme og havde bekymringer i forbindelse med ikke at modtage behandling for 
forskellige sundhedsmæssige problemer.

De, der havde været udsat for traumer før flugten, havde i højere grad PTSD end andre. Men det 
samme var tilfældet, hvis der var tale om forsinkelse i behandlingen af asylansøgningerne, hvis der 
var vanskeligheder i omgangen med flygtningemyndighederne, hvis der var problemer i forbindelse 
med at opnå beskæftigelse, hvis de pågældende havde været udsat for racemæssig diskrimination, 
eller hvis de følte sig ensomme og kedede sig.

Forskergruppens konklusion er, at asylansøgere i mange tilfælde er højt-traumatiserede grupper med 
en  meget  høj  forekomst  af  post-traumatisk  stress-forstyrrelse.  Deres  undersøgelse  understreger 
sandsynligheden for, at de eksisterende procedurer til behandling af asylansøgere kan forøge den 
stress og de psykiatriske symptomer hos dem, der tidligere er blevet alvorligt traumatiseret. 

Den  samme  forskergruppe  lavede  en  opfølgende  undersøgelse,  hvor  de  sammenlignede 
asylansøgere, flygtninge og immigranter fra Sri Lanka. Denne del af undersøgelsen viste, at specielt 
unge tamiler havde været meget udsat for traumer før flugten, og dette førte til forhøjet risiko for 
PTSD-symptomer.  Det  at  have  været  udsat  for  traumer  kombineret  med  at  opleve  mange 
belastninger efter flugten medførte en forøget risiko for PTSD. Men tamilernes officielle status i det 
nye  land var  ikke  en  betydningsfuld  prædikator  for  post-traumatisk  belastning,  når  man havde 
kontrolleret for indflydelsen af traumatisering.



Undersøgelsens konklusion er derfor, at alle, der har overlevet alvorlig traumatisering er udsat for 
forhøjet  risiko  for  post-traumatisk  stress-forstyrrelse,  uanset  deres  nuværende  officielle  status. 
Begge undersøgelser peger derfor på betydningen af, at man foretager en omhyggelig screening, når 
flygtninge ankommer til et værtslandet, med henblik på at undersøge graden og omfanget af den 
traumatisering,  de  har  været  udsat  for,  således  at  en  behandling  kan  iværksættes  så  hurtigt  og 
præcist  som muligt.  Herudover  betyder  procedurerne  ifm.  sagsbehandling  i  mange  tilfælde  en 
meget alvorlig belastning for flygtningene, dvs. at den måde, vort juridiske system er indrettet på 
overfor flygtninge, i mange tilfælde vil være med til at forværre deres psykiske situation.
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